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CZUJNIKI - KLUCZEM DO WSPOMAGANIA ROZWOJU 
PSYCHORUCHOWEGO DZIECI 

  
SENSORS - KEY TO SUPPORTING CHILDREN'S 

PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT 
 
 
Słowa kluczowe: Czujniki, motoryka precyzyjna, koordynacja wzrokowo- ruchowa, 
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1. WSTĘP 

 
 W dzisiejszych czasach elektronika jest powszechnie wykorzystywana w każdej dziedzinie 
życia, począwszy od  przedmiotów codziennego użytku przez motoryzację, telekomunikację 
po aparaturę i sprzęt medyczny.  Z biegiem czasu wzrasta stopień dokładności, możliwości  
i dostępności elementów elektronicznych. Umożliwia to stosowanie podzespołów 
elektronicznych, nie tylko w celach przemysłowych, naukowych, ale również w przedmiotach 
wspierających naukę podczas zabawy. Zastosowanie odpowiednich czujników oraz 
elementów pasywnych znacznie uatrakcyjnia zabawki edukacyjne, dzięki czemu dzieci chętniej 
się nimi bawią i znacznie lepiej przyswajają wiedzę. Niestety, rynek nie oferuje rozwiązań 
skierowanych do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, mającymi trudności  
z małą motoryką. Dostępne są jedynie aplikacje uruchomiane za pomocą komputera, telefonu, 
tabletu do których placówki oświatowe mają ograniczony dostęp.  
 
2. CHOROBY ZABURZAJĄCE MAŁĄ MOTORYKĘ  
 

W rozdziale zostaną przedstawione choroby, zaburzenia oraz ich objawy, zakłócające 
małą motorykę. Opóźnienia w rozwoju motoryki manifestowane są między innymi u dzieci  
z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, wodogłowiem 
oraz u dzieci z uszkodzeniami lub zaburzeniami czynności układu nerwowego. Dzieci te często 
charakteryzują objawy takie jak spastyczność, porażenie lub niedowłady (określane również 
jako osłabienie mięśni), wzmożenie odruchów głębokich oraz zaburzenia koordynacji 
wzrokowo - ruchowej. Ponadto widoczny jest zbyt wysoki/niski poziom aktywności ruchowej, 
impulsywność oraz trudności w dłuższym skoncentrowaniu się na określonym przedmiocie - 
dominuje uwaga mimowolna.  Zaburzenia te mogą występować w stopniu lekkim, 
umiarkowanym oraz znacznym, w związku z tym wszystkie dzieci wymagają indywidualnego 
leczenia oraz wspomagania rozwoju.  
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3. PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE, A PERCEPCJA WZROKOWO – RUCHOWA  

 
W rozdziale przedstawione zostaną czujniki zweryfikowane pod kątem zastosowania 

w urządzeniach dla dzieci o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
 

3.1. Czujnik dotyku i nacisku 
 

Na rynku dostępne są rezystancyjne czujniki siły, zmniejszające swoją rezystancję 
podczas zwiększenia siły działającej na jego aktywny fragment w postaci koła o średnicy 5mm. 
Czujniki te są bardzo precyzyjne i umożliwiają pomiar do 10N z dokładnością do 0,1N. Mogą 
zostać wykorzystane w urządzeniach wspierających małą motorykę w obrębie dłoni, 
wspomagających kształtowanie i kontrolowanie ruchów, ćwiczeniach wszelkiego rodzaju 
chwytów, a poprzez to wzmocnienia napięcia mięśniowego rąk i palców.   
 
3.2. Czujnik zbliżeniowy i detekcji 
 

Wyróżnić można między innymi kurtyny świetlne oraz czujniki ultradźwiękowe.  
W związku z przeznaczeniem zgodnym z tematem niniejszego artykułu, stanowią one 
najlepsze rozwiązanie ze względu na zasięg pomiaru od 2cm do 500cm z dokładnością do 
0,3cm. Ponadto gwarantują krótki czas reakcji wynoszący 60ms od wykrycia obiektu. Mogą 
służyć do przeprowadzania ćwiczeń grafomotorycznych, sprawdzając poprawność ruchów 
dziecka, poprzez sygnalizowanie opuszczenia narzuconego obszaru rysowania. Prawidłowe 
wykonanie ćwiczenia, potwierdzone przez czujnik, zostaje nagrodzone efektami dźwiękowymi 
i świetlnymi, co dodatkowo motywuje dziecko do nauki.   
 
4. BADANIE SIŁY NACISKU U DZIECI Z ZABURZENIAMI MOTORYKI  
 
  W rozdziale zostaną opisane wyniki przeprowadzonych badań, których celem była 
ocena i porównanie siły nacisku oraz precyzji chwytu pęsetkowego. Pomiaru dokonano przy 
pomocy foliowego czujnika rezystancyjnego opisanego w rozdziale 3. Badaniom poddano 15 
uczniów, jednej ze Szkół Specjalnych w Gliwicach, z zaburzeniami opisanymi w rozdziale 2. 
Przedział wiekowy badanych mieści się w zakresie od 9 do 18 lat.  Analizując uzyskane wyniki 
próbowano znaleźć zależności pomiędzy: sprawnością manualną badanych z tym samym 
schorzeniem, różnymi schorzeniami oraz  wiekiem i płcią.  Uzyskano wyniki  
z zakresu 3,14N – 45N. Największą siłę nacisku uzyskały dzieci autystyczne (min. 5,5N, max. 
17N). Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz mózgowym 
porażeniem  dziecięcym, cechuje bardzo duży rozrzut wyników (min. 3,14N, max. 45N). 
Znaczący wpływ ma przebieg choroby, który jest różny dla każdego z badanych.  
 
LITERATURA 
 
[1] Karty katalogowe czujników: FSR400, TSOP31236, HC-SR04 
[2] Kielin J., Klimek-Markowicz K., Krok po kroku Nauczanie i terapia dzieci  

z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, GWP, Sopot, 2013 
[3] Kirejczyk K., Upośledzenie umysłowe- pedagogika,  PWN, Warszawa, 1981 


